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PROFETISMUL LUI BALAAM – TRANSĂ 
DIVINATORIE SAU EXTAZ IUDAIC? 

 
                                          Prep. univ. drd. Emanuel Conţac 

  
1.1 Preliminarii 
 
Cazul lui Balaam din Aram este unul foarte complex, 

deoarece a oscilat, în prezentările comentatorilor, pe linia de 
graniţă dintre profeţia „obiectivă”, manifestată sub forma unei 
transe divinatorii, în care divinitatea vorbeşte direct prin om – 
devenit instrumentul său – şi profeţia extatică de tip iudaic, în care 
profetul primeşte, de regulă, mesajul în contextul unei revelaţii 
copleşitoare a prezenţei numinoase a lui Yahweh, iar apoi îl 
transmite prin filtrul personalităţii proprii. 

Dacă este să fixăm cadrul istoric al acestei relatări, pornind 
de la premisa istoricităţii naraţiunii din Numeri 22-24, va trebui să 
precizăm că momentul desfăşurării acţiunii a fost secolul al XIII-
lea î.Hr., când poporul Israel se pregătea să intre în Canaan şi a 
stârnit temerile populaţiilor transiordaniene.1

Să menţionăm de la bun început că, potrivit relatării 
biblice, Balaam era originar din Pethor, cetate situată pe Eufrat. 
Valea râului Eufrat a fost identificată ca zonă în care funcţiona un 
cult al profeţilor-ghicitori, mai ales în urma descoperirii cetăţii 
Mari în 1933. Activitatea acestor profeţi, descrisă de cuneiformele 
păstrate pe tăbliţe de lut, seamănă extrem de mult cu ceea ce aflăm 

                                                 
1 K.A. Kitchen, „Aram. Arameans” în New Bible Dictionary, (D.R.W. Wood & 
I.H. Marshall – eds.), ed. a 3-a, Downers Grove, InterVarsity Press, 1996, p. 
66. 
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din cartea Numeri. Printre capacităţile cu care erau creditaţi aceşti 
profeţi se număra şi cea de a rosti blesteme exprimate într-o formă 
care le făcea eficace în grad maxim.2

Alte descoperiri care au făcut ca relatarea din cartea Numeri 
să fie citită într-o altă lumină sunt cele de la Deir Alla, în Iordania 
de azi. Este vorba de zidurile unei aşezări pe care se află inscripţii 
care probabil datează din secolul al VIII-lea î.Hr.. Deşi sunt 
deteriorate, inscripţiile confirmă existenţa unei tradiţii literare  
non-israelite despre un văzător numit Balaam, cunoscut în zona 
transiordaniană şi intrat în conştiinţa colectivă a unor populaţii 
neevreieşti cu mult înainte de perioada exilică.3

Deocamdată, vom acorda preferinţă titulaturii de 
„ghicitor-profet”, deoarece această dublă denumire pare cea mai 
adecvată pentru a desemna activităţile sale divinator-profetice din 
naraţiunea biblică mai sus amintită. 

Cu referire la întrebarea dacă Balaam poate fi considerat şi 
magician (vrăjitor), părerile s-au divizat. Anumiţi comentatori 
resping ideea că Balaam ar fi fost magician,4 pe când alţii sunt de 
părere că văzătorul babilonian trebuie să fi practicat şi o anumită 
formă de magie.5 Probabil că exponenţii acestei din urmă categorii 
au dreptate: încă din primele versete ale cap. 22, lui Balaam i se 
construieşte imaginea de vrăjitor; blestemele sale sunt considerate 

                                                 
2 J.F. Walvoord & R.B. Zuck (eds.), The Bible Knowledge Commentary, vol. 1, 
Wheaton, Victor Books, 1985, p. 241. 
3 J.L. Mays, Harper’s Bible Commentary, San Francisco, Harper & Row, 1988. 
Vezi subsecţiunea “Construction of a Sanctuary” din secţiunea “Genesis 1:1”. 
4 Vezi secţiunea „Balaam: Prophet, Diviner or Sorcerer?” în R.D. Cole, 
Numbers, New American Commentary, (NAC), vol. 3B, Nashville, Broadman 
& Holman, 2000, p. 366. Autorul este de părere că Balaam nu intră în 
categoria vrăjitorilor. 
5 Vezi art. „Magic. Magicians”, în W. Smith (ed.), Smith Bible Dictionary, 
Nashville, Thomas Nelson, 1997. 
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un puternic adjuvant în bătălia pe care moabiţii şi madianiţii o 
pregătesc împotriva evreilor.6 De altfel, în ultima parte a 
naraţiunii, Balac, regele moabit, avea să-i reproşeze lui Balaam 
tocmai eşecul în atingerea acestui obiectiv de ordin magic: 
blestemarea poporul inamic în vederea slăbirii lui înainte de bătălia 
decisivă. 

Este drept că Balaam recunoaşte în Num. 22:18 că nu 
poate face nimic împotriva poruncii lui Yahweh, dar această 
declaraţie se pretează ea însăşi la multiple interpretări7 şi nu 
exclude din principiu ideea că Balaam ar face uz şi de tehnici 
magice în scopuri „benefice” ori, din contră, vătămătoare. 

Dacă am încerca să reconstruim identitatea lui Balaam prin 
prisma informaţiilor extrabiblice care se cunosc despre aceste 
practici mesopotamiene, ar trebui să spunem, folosindu-ne de 
terminologia babiloniană, că el era probabil atât un bārû 
(văzător/divinator) cât şi un ašipu (exorcist).8

 
1.2. Contextul istoric 
 
Înainte de a face autopsia „cazului Balaam” (înţelegând, 

prin aceasta, şi încercarea de a elucida împrejurările morţii acestui 

                                                 
6 Stephen Benko, „Magic and Divination”, în P.J. Achtemeier (ed.), Harper’s 
Bible Dictionary, San Francisco, Harper & Row, 1985, p. 595. 
7 Planează, de pildă, asupra acestei declaraţii suspiciunea de grandilocvenţă. 
Vrea Balaam să-i impresioneze pe emisarii regelui moabit? Altă interpretare 
susţine că Balaam este politeist, dar crede că Divinitatea evreilor este de un 
rang mai înalt, de aceea se declară adeptul ei. Discuţia rămâne deschisă. 
8 Timothy R. Ashley, Numbers, New International Commentary on the Old 
Testament (NICOT), vol. 5, Grand Rapids, Eerdmans, 1998, p. 436-437. 
Autorul face trimitere la o bibliografie amplă care discută rolurile lui Balaam 
aşa cum au fost ele percepute prin prisma informaţiilor despre practicile 
magic-divinatorii babiloniene. 
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controversat ghicitor-profet), vom căuta să circumscriem 
contextul istoric în care aveau să fie pronunţate enigmaticele sale 
oracole.9

Balaam ajunge să interacţioneze cu poporul Israel la 
presiunile unui conducător tribal moabit, pe nume Balac.10 Acesta 
are intuiţia unei inevitabile ciocniri armate cu Israel, popor 
necunoscut lui anterior, şi presimte, în lumina veştilor care 
începuseră să circule, că deznodământul unei asemenea întâlniri ar 
putea fi catastrofal pentru regatul său. În ochii regelui moabit, 
poporul care a ieşit din Egipt ameninţă „să înghită tot ce este în 
jur, cum paşte boul verdeaţa de pe câmp.” 

Desigur, la o analiză mai realistă, parcursul poporului după 
ieşirea din Egipt n-a reprezentat nicidecum un marş triumfal, ci a 
fost marcat de numeroase ezitări şi îndoieli, de temeri şi răzvrătiri 
care i-au înscris pe evrei într-o interminabilă sinusoidă a succesului 
şi eşecului. Chiar în capitolul 21, după o înfrângere în faţa 
conducătorului Aradului, Israel îşi reînnoieşte legământul cu 
Yahweh şi are parte de o victorie zdrobitoare împotriva aceluiaşi 
conducător, victorie consemnată sugestiv prin numele pe care l-au 
dat locului – Horma (Nimicire deplină). Amintirea succesului s-a 
dovedit efemeră căci, pe drumul lung de ocolire a Edomului, 
poporul şi-a pierdut răbdarea şi a recidivat conform unui tipar cu 
tradiţie în cărţile Exod şi Numeri, vociferând împotriva lui 
Dumnezeu şi a lui Moise. Pedeapsa divină nu s-a lăsat aşteptată: 
atacurile unor şerpi veninoşi i-au readus pe israeliţi la condiţia de 
obedienţă. A urmat cucerirea a două regate transiordaniene – 
Hesbonul şi Basanul. Deoarece israeliţii considerau probabil că 
                                                 
9 Prin oracol înţelegem, în contextul argumentaţiei din acest studiu, „voinţa 
divină exprimată prin intermediul profetului”. 
10 Titlul de împărat cu care îl gratifică traducerea Cornilescu pe Balac, 
domnitorul moabit, este probabil generos în raport cu statutul real al 
personajului, de lider zonal printre o sumedenie de alţi principi regionali. 
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Sihon, principele Hesbonului, cucerise anterior o parte din Moab, 
căderea lui este interpretată, în cântecul cuceritorilor, ca un semn 
premonitoriu al cuceririi întregului Moab.11

În aceste condiţii, Balac, conducătorul moabit, trimite 
emisari tocmai până la Eufrat, la Pethor, ca să aducă de acolo un 
descântător renumit pentru eficacitatea incantaţiilor sale magice.12 
În acest punct, ar trebui să procedăm cu moderaţie în privinţa 
consideraţiilor pe marginea imaginii lui Balaam, aşa cum se 
desprinde ea în primă instanţă. Există păreri potrivit cărora 
imaginea pe care o conturează autorul biblic lui Balaam este cea a 
unui autentic profet al lui Yahweh. 13 Mai nimerit ar fi să 
considerăm că, de fapt, Balaam devine pentru o scurtă vreme un 
instrument al revelaţiei în mâna lui Yahweh, înlocuindu-l pe Moise 
care, în mod cu totul straniu, nu este de găsit în aceste pasaje.14 
Natura acestei relaţii a lui Balaam cu Yahweh, ca şi evoluţia 
imaginii sale în VT şi NT vom încerca să o lămurim în paginile 
următoare. Totuşi, încă de la o primă lectură, rolul lui Balaam îl 

                                                 
11 P.J. Budd, Numbers, Word Biblical Commentary (WBC), vol. 5, Dallas, Word 
Inc., 1998, p. 247. În Numeri 21:29 apare versetul „Vai de tine, Moab!”, prin 
care poporul îşi exprimă încrederea că această victorie asupra Hesbonului este 
începutul unei serii mai mari de succese, inclusiv împotriva Moabului, regat 
vecin. 
12 Exista în Orientul Apropiat ideea că preoţii sau profeţii au puterea de a 
discerne şi chiar de a manipula prin diverse mijloace: auguri, ritualuri 
sacrificiale şi pronunţarea unor binecuvântări sau blesteme. Cunoaşterea 
acestui meşteşug era extrem de preţuită. Vezi R.D. Cole, Numbers, NAC, vol. 
3b, p. 381. 
13 Aici suntem în dezacord cu părerea susţinută în comentariul lui P.J. Budd, 
potrivit căreia Balaam ar fi prezentat de la bun început ca un autentic profet al 
lui Yahweh. 
14 R.D. Cole, Numbers, NAC, vol. 3b, p. 363. 
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intrigă profund pe cititor. Profetul-ghicitor apare ca un personaj 
paradoxal, un instrument rebel în mâna lui Dumnezeu.15

Capitolele 22-24 din Numeri relatează în detaliu primirea lui 
Balaam de către Balac şi încercările celui dintâi de a împlini 
cerinţele funeste ale conducătorului moabit, încercări care se 
încheie, în mod neaşteptat, cu binecuvântări rostite peste Israel şi 
cu mesaje de judecată pentru popoarele inamice. 

Înainte de a analiza cu atenţie manifestările oraculare ale lui 
Balaam, se impune precizarea că demarăm această cercetare 
conştienţi de maniera în care critica formei şi critica redacţională 
au disecat în toate chipurile posibile textul biblic, în încercarea de 
a atribui diverselor pericope din secţiunea 22-24 origini elohiste 
(E) sau iahviste (J). Despre acestea s-a spus că au fost îmbinate şi 
introduse în structura de ansamblu a cărţii Numeri, considerată 
preponderent a conţine materiale din surse preoţeşti (P).16 Scopul 
nostru nu este acela de a încerca să facem lumină în acest hăţiş de 
păreri, în favoarea sau împotriva unei anumite structuri a textului, 
ci să interpretăm textul în termenii lui proprii, creditându-l cu un 
mare grad de unitate şi coerenţă.17 De altfel, există studii care 
argumentează convingător în favoarea acestei abordări, a unei 
coerenţe de structură, pe baza analizei literare18 sau chiar pe baza 
unor explicaţii ale motivaţiilor care animă personajele.19

                                                 
15 R.D. Cole, Numbers, NAC, vol. 3b, p. 364. 
16 Ibid, p. 373. 
17 Pentru o bună sinteză a teoriilor şi ipotezelor privind diversele tradiţii care, 
se presupune, au infuzat secţiunea secţiunii Numeri 22-24, vezi Budd, 
Numbers, WBC, vol. 5, p. 256-261. Concluzia generală a lui Budd însuşi este 
următoarea: textul conţine o naraţiune elohistă de bază care a fost amplificată 
şi elaborată de tradiţiile iahviste. 
18 R.D. Cole, Numbers, NAC, vol. 3b, p. 373. 
19 O parte din teoriile despre tradiţiile multiple care ar constitui sursele pentru 
episodul „Balaam” sunt motivate şi de aparentele discrepanţe din firul narativ. 
Una dintre ele ar fi permisiunea acordată de către Dumnezeu profetului de a 
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Capitolul 22 relatează întâlnirea mesagerilor lui Balac cu 
văzătorul mesopotamian, interdicţia din partea lui Dumnezeu de a 
pleca, insistenţa regelui moabit încheiată cu acceptul lui Balaam, 
incidentul cu măgăriţa care vorbeşte şi sosirea profetului la Balac. 
Ultimul verset din această secţiune descrie pregătirile făcute de 
suveranul moabit în dimineaţa zilei când proiectata acţiune 
malefică ar trebui să aibă loc. 

 
1.3. Balaam – entuziastul depersonalizat? 
 
Capitolul 23 se deschide cu pregătirile pe care le fac cele 

două personaje principale, regele şi văzătorul. Dumnezeu se 
revelează profetului, căruia îi încredinţează un mesaj de 
binecuvântare. Reacţia lui Balac este furioasă, de aceea se 
pregăteşte o nouă ceremonie. Nici de această dată acţiunea 
instigatoare nu are sorţi de izbândă, de aceea Balac se resemnează: 
„Nu-l blestema, dar măcar nici nu-l binecuvânta!”. Totuşi, aceasta 
nu-l împiedică să repete încercarea. Capitolul 24 relatează 

                                                                                                                 
merge la Balac, urmată de o izbucnire de mânie divină, atunci când Balaam 
pleacă. Dacă ţinem cont însă că văzători asemenea lui Balaam erau susceptibili 
de a-şi ajusta profeţiile şi practicile divinatorii în funcţie de răsplata promisă, 
atunci ar fi de presupus că mânia divină viza tocmai această cedare, în curs de 
a se produce. Vezi W. E. Vine, M. F. Unger & W. White (eds.), Vine's Complete 
Expository Dictionary of Old and New Testament Words, vol. I, Nashville, Thomas 
Nelson, 1996, p. 61. Pentru o explicaţie similară, vezi şi N.L. Geisler & T.A. 
Howe, When Critics Ask: A Popular Handbook on Bible Difficulties, Wheaton, 
Victor Books, 1992, p. 108. Altă explicaţie pentru intervenţia dramatică a 
îngerului Domnului susţine că epifania angelică a avut rolul de a-i transmite lui 
Balaam într-o manieră cât se poate de drastică ideea că trebuie să vorbească 
numai ceea ce îi va transmite Dumnezeu. Vezi art. „Balaam” în R.F. 
Youngblood (ed.), Nelson’s New Illustrated Dictionary, Nashville, Thomas 
Nelson, 1995. 
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rezultatul acestor două ultime experienţe, care constituie de fapt şi 
centrul de interes al analizei noastre. 

Anumiţi cercetători au considerat că Balaam este un 
entuziast, un personaj golit de sine şi „locuit” temporar de zeitate, 
ceea ce face din el nimic mai mult decât un instrument în mâna 
Puterii. Unul dintre exponenţii acestei abordări este cercetătorul 
olandez Gerardus van der Leeuw. Autorul susţine că un profet îşi 
exercită oficiul într-o manieră extatică, similară manifestărilor 
şamanice, printr-o posedare care exclude ceea ce este individual. 
De fapt, van der Leeuw este conştient de existenţa a cel puţin 
două tipuri de profeţi, unul calm şi altul extatic, dar identifică un 
element comun la aceştia: ambii rostesc cuvintele altcuiva decât ei 
înşişi. În acest proces se produce o „comutare” a personalităţii lor, 
astfel încât profetul devine un reprezentant absolut şi desăvârşit al 
numinosului.20

Potrivit criteriilor prezentate de van der Leeuw, Balaam ar 
proroci într-o stare de transă care îl depersonalizează. El ar 
constitui, astfel, exemplul cel mai nimerit pentru a ilustra tipul 
profetului-reprezentant care nu face decât să transmită „cuvintele 
pe care Dumnezeu i le pune în gură”. În traducerea engleză a 
lucrării lui van der Leeuw, se citează din ediţia KJV, care îl prezintă 
pe Balaam căzând într-o transă, înainte de rostirea celui de-al treilea 
oracol. Balac vrea să-l oprească pe văzător, dar, potrivit 
cercetătorului olandez,  „binecuvântarea lui Yahweh a continuat să 
curgă din gura lui Balaam”.21

În ediţia KJV se foloseşte într-adevăr termenul „transă” în 
câteva locuri, iar unul dintre ele este cel care face referire la 
Balaam în Numeri 24:4. Este vorba de o interpretare perifrastică a 

                                                 
20 G. Van Der Leeuw, Religion in Essence and Manifestation, (J.E. Turner - trad.), 
New York,  Harper & Row, 1963, p. 222. 
21 Ibid., p. 222. 
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textului ebraic care descrie experienţa stării de conştienţă 
revelatoare trăite de Balaam.22 Probabil că, pentru ceea ce însemna 
„transă” la începutul secolului al XVII-lea, traducătorii au folosit 
un cuvânt potrivit, dar astăzi, când sensul termenului s-a îngustat 
şi s-a tehnicizat, folosirea lui este discutabilă. 

Considerăm că teza lui van der Leeuw nu este corectă şi 
vom prezenta în cele ce urmează mai multe argumente. Evident, 
teza pe care o propunem nu înseamnă ignorarea unor aspecte 
izbitoare ale acestui personaj, amintite la începutul acestui capitol 
– caracterul lui ambiguu: pe de o parte, de ghicitor şi chiar 
magician (atât discursurile imprecatorii şi blestemele, cât şi 
binecuvântările rostite de el sunt apreciate ca veritabile, dacă este 
să luăm în considerare mărturiile emisarilor păgâni trimişi de 
Balac), iar pe de alta, de profet căruia Dumnezeu îi revelează unul 
dintre mesajele considerate fundamentale din perspectivă 
mesianică – ascensiunea Stelei din Iacov şi apariţia unui „toiag de 
cârmuire” din Israel. 

Revenind la concepţia lui van der Leeuw despre maniera 
lui Balaam de a profeţi, considerăm, contrar opiniilor exprimate de 
cercetătorul citat, că Balaam nu profeţeşte în manieră şamanică, 
într-o transă de tip channelling, în care divinitatea vorbeşte, iar 
profetul nu face decât să dea glas cuvintelor.  

În primul rând, să precizăm că, dacă afirmaţiile 
cercetătorului olandez ar fi valide, ar trebui aplicate doar la ultimele 
două profeţii din cele patru. În al doilea rând, opţiunea lui van der 
Leeuw pare mai curând motivată de faptul că se bazează pe o 
traducere discutabilă a textului biblic. Lipseşte, prin urmare, nu 
numai analiza exegetică riguroasă (ceea ce este într-un anume sens 
de aşteptat, dat fiind caracterul de sinteză al lucrării sale), ci şi 
                                                 
22 D.E. Aune, „Ecstasy” în G. Bromiley (ed.), The International Standard Bible 
Encyclopedia, (ISBE) vol. 2, Grand Rapids, Eerdmans, 1982, p. 14. 
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apelul la studii care să justifice o astfel de înţelegere. În secţiunea 
imediat următoare vom investiga textul biblic,  
bazându-ne pe mai multe comentarii specializate în abordarea 
exegetică. 

 
1.4. Analiza celor patru oracole transmise de 

Balaam 
 

1.4.1. Divinaţie şi profetism. Primele două oracole (Num. 23) 
Cartea Numeri dă de înţeles că Balaam, chiar şi când a 

început să binecuvânteze pe Israel, sub inspiraţia lui Yahweh, a 
recurs mai întâi la cercetarea unor semne prevestitoare. Aflăm 
aceasta nu de la bun început, ci abia în Num. 24:1, de parcă 
autorul ar dori, prin această inserţie, să ne atragă atenţia asupra 
caracterului mai special al ultimelor două profeţii. Anticipăm prea 
mult, însă, de aceea ne vom opri, pentru început, numai la primele 
două manifestări oraculare, pe celelalte urmând a le analiza într-o 
secţiune separată. 

Capitolul 23 prezintă scena în care Balaam îi cere lui Balac 
să zidească şapte altare, pe care urmează să fie jertfiţi şapte viţei şi 
şapte berbeci, câte un berbec şi un viţel pe fiecare. Despre 
semnificaţia numărului şapte şi a jertfelor în sine s-a vorbit foarte 
mult, însă textul original nu lasă loc decât unor conjecturi. Cel mai 
probabil, aceste jertfe aveau un scop dublu: câştigarea bunăvoinţei 
zeităţii şi prelevarea organelor care puteau sluji practicilor 
augurale. Nu ne sunt oferite detalii, poate şi pentru că autorii 
biblici erau reticenţi în a scrie detaliat despre aceste practici strict 
interzise. 23

                                                 
23 R.D. Cole, Numbers, NAC, vol. 3b, p. 400. 
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Văzătorul se îndreaptă către o înălţime pustie, în speranţa că 
Dumnezeu îi va vorbi. Deşi prin organizarea jertfelor respective 
Balaam crede că va obţine un mesaj divin, el exprimă aceasta ca pe 
o posibilitate, şi nu ca pe o certitudine. Menţionarea adverbului 
„poate” de către Balaam arată că el este conştient că Divinitatea 
aceasta nu poate fi determinată să vorbească asemenea altor zei,24 
deşi, în manieră tradiţională, încearcă să-i obţină bunăvoinţa cum 
se pricepe mai bine. 

Nu sunt oferite explicaţii asupra modului în care se 
produce întâlnirea, căci autorul pare interesat doar de faptul că 
Balaam este un profet şi că Yahweh i-a „pus un cuvânt în gură”, 
într-o manieră care aduce aminte de tiparul profetic 
veterotestamentar (Deut 18:18).25

Aflăm din v. 7 că, la îndemnul lui Dumnezeu, Balaam s-a 
întors şi-a rostit oracolul - (Alv'm. aF'YIw: - wayyiSSä´ müšälô); cuvântul 
ebraic mashal, care apare în v. 7, desemnează, în sensul său generic, 
formulele sapienţiale, dar, în acest context, înţelesul lui n-ar trebui 
limitat la ideea de discurs sau zicere de înţelepciune, deoarece 
poate fi utilizat şi pentru a denumi o gamă diversă de structuri 
poetice, similare celor rostite de văzător.26 Se înţelege că aceste 
structuri poetice au un caracter profetic. 

Această primă profeţie înşală aşteptările lui Balac. 
Văzătorul relatează, într-un oracol cu valenţe poetice, chemarea pe 
care a primit-o: aceea de a blestema pe poporul inamic. Verbul 
folosit rra (’ārar) ar trebui înţeles, în acest context, prin prisma 
valenţelor sale magic-imprecatorii. Cu alte cuvinte, Balaam fusese 
chemat să arunce o vrajă malefică asupra poporului evreu.27

                                                 
24 T. Ashley, Numbers, NICOT, vol. 5, p. 466. 
25 P.J. Budd, Numbers, WBC, vol. 5, p. 266. 
26 P.J. Budd, Numbers, WBC, vol. 5, p. 266. 
27 T. Ashley, Numbers, NICOT, vol. 5, p. 470. 
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Balaam se întreabă retoric cum ar putea să blesteme pe 
cineva pe care nu-l blestemă şi Dumnezeu, apoi se opreşte asupra 
lui Israel, al cărui statut îl evidenţiază – „un popor care nu face 
parte dintre neamuri”. Dimensiunea poporului capătă proporţii 
hiperbolice („Cine ar putea să numere pulberea lui Iacov?”) care 
amintesc de promisiunile făcute lui Avraam. În ultima parte, 
văzătorul îşi exprimă dorinţa de a avea o moarte ca a celor 
neprihăniţi, de a avea un sfârşit ca al lor, sugestia implicită fiind că 
el aspiră la acelaşi fel de binecuvântare ca cea dăruită lui Israel.28 
Această dorinţă a unei morţi liniştite ascunde, privită retrospectiv, 
o ironie. Sfârşitul lui Balaam nu se va produce nicidecum în 
maniera dorită de el, după cum vom vedea mai jos. 

Balac insistă pentru o nouă încercare, sperând cumva că o 
schimbare a locului şi o nouă perspectivă, mai amplă, asupra 
poporului, va avea rezultatele scontate. Procedura de jertfire se 
repetă aidoma primei dăţi: Balaam se depărtează pentru a primi 
oracolul divin, Dumnezeu îi iese înainte şi „îi pune cuvinte în 
gură”, instruindu-l cum să vorbească. 

Al doilea oracol confirmă ceea ce Balaam a rostit prima 
dată. Acum însă regele moabit primeşte o confirmare că poporul 
este imun la procedurile de vx;n: (nachash – „descântec”) şi ~s,q, 
(qesem – „divinaţie”). Este interesant că nachash înseamnă, ca verb, 
şi „a şuiera”, „a şopti”, fiind folosit pentru a descrie incantaţiile 
neinteligibile ale descântătorilor. Nu este deci surprinzător că în 
formă substantivizată el este folosit şi pentru animalul care şuieră - 
şarpele.29

Înainte de a analiza mai în detaliu caracterul acestor două 
practici menţionate cu numele nachash şi qesem, să remarcăm că 

                                                 
28 R.D. Cole, Numbers, NAC, vol. 3b, p. 404-405. 
29 Dwight M. Pratt, “Enchantment” în James Orr (ed.), International Standard 
Bible Encyclopedia, Albany, Ages Software, 1915. 
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cercetătorii activităţii profetice din Orientul Apropiat atrag atenţia 
asupra unei distincţii fundamentale care există între divinaţie şi 
profeţie; diferenţa apare la nivel de mijloace, şi nu de conţinut. În 
cultura mesopotamiană existau două moduri mari de primire a 
revelaţiei: prima constituia divinaţia în sens generic (prin extispicii 
etc.) şi era îndeplinită în general de profesionişti, în urma unei 
analize atente a materialului fizic folosit în divinaţie, prin aplicarea 
unor coduri tradiţionale de interpretare extrem de rafinate. A doua 
este „divinaţia intuitivă” sau profeţia. În cazul acesteia, cuvântul 
zeului era identificat printr-o experienţă suprasenzorială, în urma 
dobândirii unor informaţii venite de la zeitate prin mijloace 
imateriale.30

Revenind la practicile de tip nachash şi qesem, vom preciza 
că, după unele interpretări, vx;n: avea de-a face cu observarea unor 
semne prevestitoare, în speţă zborul păsărilor sau chiar mişcarea 
norilor, iar ~s,q, cu folosirea unor tehnici divinatorii precum 
aruncarea sorţilor.31 Practica divinatorie a aruncării sorţilor era 
folosită probabil şi în Israel, iar cele două elemente folosite purtau 
denumirea de Urim şi Thumim. Cel care făcea uz de această 
practică era în general preotul. S-a afirmat chiar că termenul kohen 
(preot) ar fi echivalentul termenului arab kahin, divinator. Este de 
presupus că preotul urmărea obţinerea unor răspunsuri de tip 
„da” sau „nu” la întrebări specifice cu caracter închis.32

                                                 
30 Patrick D. Miller, The Religion of Ancient Israel, Louisville, KY, SPCK, 2000, p. 
185. 
31 P.J. Budd, Numbers, WBC, vol. 5, p. 268. A nu se confunda folosirea sorţilor 
în scopuri divinatorii (~s,q,) cu practica de a arunca sorţi (lr'AG). Aceasta din 
urmă era  folosită în mod curent pentru a decide răspunsul la întrebări, pentru 
a desemna persoane, a repartiza pământul sau a atribui o pedeapsă. 
32 E. O. James, The Ancient Gods: The History and Diffusion of Religion in the Ancient 
Near East and the Eastern Mediterranean, Putnam, New York, 1960, p. 252. 
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Divinaţia care avea ca scop identificarea voii zeilor putea să 
fie însoţită şi de consultarea terafimilor sau de interpretarea 
măruntaielor prin hepatoscopie (cercetarea ficatului) sau colonoscopie 
(examinarea intestinelor).33  Biblia mai menţionează ceea ce ar 
putea constitui manifestări de rabdomanţie (interpretarea modelului 
pe care îl formează săgeţile risipite pe pământ, după ce au fost mai 
întâi aruncate în sus – Ezec. 21:21), necromanţie, astrologie şi 
hidromanţie (Gen. 44:5, 15, deşi interpretarea acestor versete 
rămâne deschisă).34

Ambele practici (nachash şi qesem) erau cu desăvârşire 
interzise în Israel. Aici însă aceste două practici ar trebui înţelese 
nu exclusiv ca tehnici divinatorii, ci ca proceduri magice folosite a 
aduce vătămare, altminteri nu ar avea sens precizarea că ele sunt 
lipsite de putere în raport cu Israel. 

Confruntat cu neputinţa de a aduce atingere poporului 
inamic, Balac este dispus să renunţe la planul său: „Nu-l blestema, 
dar măcar nici nu-l binecuvânta!” (Num. 23:25). Drept răspuns, 
Balaam pare a ridica din umeri cu resemnare: „Nu ţi-am spus că 
voi face tot ce va spune Domnul?” Aici firul narativ se sincopează. 
Aparent tensiunea situaţiei s-a risipit, personajele par să-şi fi 
terminat rolurile, iar tentativa de a aduce blestemul peste poporul 
Israel s-a încheiat fără rezultatul dorit. Numai că acţiunea este 
reluată în mod cu totul neaşteptat în versetul 27. Balac doreşte 
încă o încercare. În alt loc, după o logică uşor de prevăzut. Ca 
decor este ales muntele Peor, îndreptat „cu faţa” spre pustie. Sunt 
pregătite jertfele obişnuite, iar acum, susţin unii comentatori, 
naraţiunea trece de sub pana elohistului sub cea a iahvistului. 

 

                                                 
33 R.D. Cole, Numbers, NAC, vol. 3b, p. 413. 
34 J.S. Wright, „Divination” în NBD, p. 280. 
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1.4.2. Oracolele de final. De la divinaţie la o etapă superioară a 
cunoaşterii lui Yahweh 

Oracolele de final sunt prezentate într-o lumină diferită. 
Există cel puţin trei elemente care le diferenţiază de cele 
precedente: Balaam nu s-a îndepărtat de altar ca mai înainte, nu a 
mai apelat în prealabil la formule divinatorii, iar modul de primire 
a mesajului a fost diferit.35 Le vom analiza pe rând. 

Autorul iahvist porneşte de la premisa că anterior Balaam 
făcuse uz de tehnici divinatorii (~yvix'n>), chiar dacă relatarea elohistă 
nu spune aceasta în mod explicit. Oricum, este posibil ca 
presupunerea să aibă în vedere versetul 23:23.36

Probabil autorul doreşte să marcheze o diferenţă de calitate 
în substanţa acestui oracol; consemnarea atitudinii lui Balaam, de 
întoarcere către pustie, nu este lipsită de semnificaţie în iconomia 
povestirii. Mai mult, statutul acestui oracol este ridicat pe un plan 
superior prin aceea că ~yhil{a/ x;Wr wyl'[' yhiT.w: (waTTühî `äläyw rûªH 
´élöhîm - Duhul Domnului s-a coborât peste el). 

A fost emisă ipoteza că, în urma acestei „coborâri” a 
Duhului lui Dumnezeu, Balaam a fost adus într-o stare extatică, 
sau cel puţin vizionară, şi că ambele oracole din capitolul 24 sunt 
rezultatul acestei stări.37

Cert este că Balaam începe să rostească mesajul divin (v. 3) 
şi foloseşte cu referire la sine o sintagmă care generează mari 
                                                 
35 T. Ashley, Numbers, NICOT, vol. 5, p. 486. 
36 P.J. Budd, Numbers, WBC, vol. 5, p. 268. În acelaşi timp, s-ar putea ca 
distincţia dintre textul iahvist şi cel elohist să fie supralicitată în acest caz. Să 
nu uităm că în secţiunea anterioară, presupus elohistă, este strecurată 
menţiunea că muntele Peor este îndreptat către pustie. În versetul 24:1, text 
iahvist, se spune că Balaam s-a întors cu faţa spre pustie. Pare că autorul a dat 
deja la finalul capitolului 23 un indiciu care va deveni important la începutul 
capitolului 24. 
37 T. Ashley, Numbers, NICOT, vol. 5, p. 487. 
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dificultăţi de interpretare – !yI["h' ~tuv. rb,G<h; (haGGeºber šütùm hä`äºyin). 
În traducere  literală ar putea însemna „omul cu ochi deschis”, iar 
într-o traducere liberă, sensul ar putea fi redat prin sintagma 
„omul a cărui vedere este clară” în sensul unei percepţii 
neobstrucţionate a mesajului divin.38

Probabil Balaam se descrie pe sine, în mod metaforic, ca 
unul al cărui „ochi interior” a fost deschis de Duhul lui 
Dumnezeu, ceea ce înseamnă o sintonizare cu revelaţia divină: el 
poate să audă şi să vadă ceea ce are să-i comunice Yahweh.39

De fapt, nu numai această expresie este problematică, ci şi 
ultima parte a v. 4. (~yIn"y[e yWlg>W lpenO - nöpël ûgülûy `ênäºyim), în care 
Balaam se descrie ca „cel care cade [la pământ] cu ochii deschişi”. 
Aceasta i-a făcut pe unii cercetători să emită ipoteza că ar fi vorba 
de o transă.40 Starea extatică rezultată în urma inspiraţiei spiritului 
divin este comparată chiar cu nebunia. Această interpretare este 
probabil motivată de faptul că în Orientul Apropiat se credea 
despre nebuni că se află sub protecţie şi inspiraţie divină.41

Vom vedea, în secţiunea următoare, care interpretare face 
dreptate textului, dar ar trebui să remarcăm în prealabil că verbul 
hl'G" (gälâ, a descoperi) este folosit în general cu referire la 
revelaţiile divine.42

Urmează un mesaj oracular care nu face decât să stârnească 
iritarea şi mai profundă a împăratului moabit. Izbucnirea lui, când 

                                                 
38 P.J. Budd, Numbers, WBC, vol. 5, p. 268. 
39 T. Ashley, Numbers, NICOT, vol. 5, p. 488. 
40 R.D. Cole, Numbers, NAC, vol. 3b, p. 416. Cole admite că se poate ca 
Balaam să fi intrat într-un soi de transă extatică asemănătoare celei în care 
intră regele Saul (1 Sam 10:6) sau profetul Mica (1 Regi 22:10-23) dar admite 
ulterior că natura activităţii extatice din Num. 24:4 rămâne practic 
necunoscută. 
41 H.N. Malony, „Mad, Madness, Madman” în G. Bromiley (ed.), ISBE, vol. 3, p. 212. 
42 T. Ashley, Numbers, NICOT, vol. 5, p. 489. 
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îşi loveşte mâinile una de cealaltă (mai probabil o încleştare 
produsă de mânie), constituie o gradaţie în raport cu reacţia 
anterioară. Schimbul de replici dintre cele două personaje are 
accente vitriolice. Ghicitorul răspunde cu răceală, pledând 
nevinovat şi căutând să-şi evidenţieze propria verticalitate. Mai 
mult, Balaam îi dă de înţeles că acum este sub presiunea divină de 
a rosti un ultim oracol despre destinele celor două popoare (v. 
24:14): „Vino şi-ţi voi vesti ce va face poporul acesta poporului tău în 
vremurile care vor urma”. Formularea enigmatică este  
rău-prevestitoare pentru poporul moabit şi regele său. 

Numai o stare de compulsie interioară îl determină pe 
Balaam să-i transmită lui Balac ultimul mesaj profetic, altminteri 
iniţiativa şi curajul lui nu ar fi suficiente pentru ignorarea poruncii 
drastice a regelui, exprimată în felul următor: „Fugi acum şi du-te 
acasă! Spusesem că-ţi voi da cinste, dar Domnul te-a împiedicat s-o primeşti” 
(v. 11). 

Aşadar, departe de a pleca în ţara sa, Balaam sfidează 
sancţiunea regelui şi pare să domine cu gravitate scena. Acest 
ultim oracol este de fapt unul compozit, pentru că vizează nu 
numai soarta lui Israel, ci şi pe cea a amaleciţilor şi cheniţilor şi a 
locuitorilor cetăţii Asur. 

Pe ansamblu, replica lui Balaam apare ca o ironie. Balac a 
dorit să controleze viitorul, din perspectiva relaţiei dintre poporul 
lui şi Israel, iar acum este invitat să asculte o profeţie care se referă 
la ce va face Israel poporului său.43

Înainte de a analiza declaraţia care prefaţează al treilea şi al 
patrulea oracol, să facem o scurtă incursiune în conţinutul 
ultimului mesaj. De interes pentru analiza noastră este versetul 
24:17, în care Balaam declară: hT'[; al{w> WNa,r>a, (´er´eºnnû wülö´ `aTTâ) 
„Îl văd, dar nu acum”. Verbul „a vedea” nu desemnează aici o 
                                                 
43 T. Ashley, Numbers, NICOT, vol. 5, p. 498-499. 
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percepţie fizică obişnuită, ci o percepţie spirituală a „ochiului 
lăuntric” deschis. În această stare extatică, Balaam vede peste 
timp, dar nu oferă mai multe detalii, ceea ce a şi suscitat 
numeroase interpretări.44

Ne interesează mai ales formula care prefaţează oracolul 
propriu-zis. Ea este aceeaşi cu cea din al treilea mesaj profetic. 
Balaam se revendică drept cel care „cade [la pământ] cu ochii 
deschişi”. 

Această expresie recurentă se pretează la câteva 
interpretări, după cum urmează: 

(1) Balaam cade la pământ într-o transă, dar îşi păstrează 
ochii fizici deschişi, precizarea aceasta din urmă fiind menită să 
creeze imaginea unui om cu o stare modificată de conştiinţă, 
identificabilă în urma fixităţii unei priviri goale. Această 
interpretare apare, de pildă, în New English Bible, care traduce „who 
with staring eyes sees in a trance.”45 Şi alte traduceri au preferat să 
interpreteze originalul ebraic în sensul unei transe. Însăşi 
respectabila KJV redă originalul într-un registru similar: „falling into 
a trance, but having his eyes open.” Este deci de presupus că 
traducătorii au considerat referirea la ochii fizici. 

(2) Balaam cade la pământ într-o stare de transă, dar 
expresia „ochii deschişi” se este folosită pentru a pune accentul nu 
atât asupra ochilor fizici, cât asupra „ochilor interiori” care se 
deschid pentru a primi o revelaţie divină. Una dintre versiunile 
care par să transmită această nuanţă este New American Bible, 
ediţie americană realizată în mediul catolic. Sintagma este redată: 
„enraptured and with eyes unveiled”, în care adjectivul „unveiled” trimite 
                                                 
44 T. Ashley, Numbers, NICOT, vol. 5, p. 500. 
45 New English Bible (NEB), versiune publicată în 1970, sub coordonarea lui 
C.H. Dodd, a ajuns cunoscută mai ales pentru caracterul inedit al unor 
interpretări ale textului. În 1989, în urma unor critici severe, a fost publicată o 
ediţie revizuită (REB). 
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la ideea că lui Balaam „i se ia un văl de pe ochi”, ceea ce 
echivalează cu „deschiderea” ochiului lăuntric. 

(3) Balaam se prăbuşeşte la pământ sub puternica impresie 
a prezenţei divine, fără ca aceasta să însemne asumarea unei stări 
de transă, iar „ochiul interior” este pregătit să recepteze oracolul 
divin. Se pare că cele mai multe versiuni lasă deschisă posibilitatea 
unei interpretări de felul acesta. Dintre ele, cea mai sugestivă este 
NIV „who falls prostrate, and whose eyes are opened.” 

(4) Balaam se prăbuşeşte la pământ fără a intra în transă şi 
expresia „ochii deschişi” nu face decât să consemneze pur şi 
simplu starea fizică a ochilor (şi anume că ei sunt totuşi deschişi). 

Acestea sunt combinaţiile posibile în interpretarea acestei 
manifestări prin care trece Balaam. Devine evident că a patra 
variantă poate fi eliminată fără probleme. De ce ar mai trebui 
autorul să sublinieze că ochii lui Balaam sunt deschişi, câtă vreme 
el nu se află într-o stare modificată de conştiinţă şi ar fi de aşteptat 
să aibă ochii deschişi? 

Primele două interpretări care susţin ideea de transă riscă să 
citească în textul biblic mai mult decât ar justifica interpretarea lui 
în propriii termeni. Probabil comentatorii şi interpreţii au corelat 
căderea lui Balaam la pământ cu posibila imagine a ochilor fizici 
rămaşi deschişi, de aceea au resimţit nevoia să introducă termenul 
„transă”. 

Este evident că analizată numai din perspectiva sensurilor 
cuvintelor folosite de originalul ebraic, toate cele trei variante 
posibile au şanse aproximativ egale. Pentru a le diferenţia, 
răspunsul ar trebui căutat în altă parte, şi anume în firul narativ al 
textului. 

Cel puţin încă o interpretare din cele trei ar putea fi 
eliminată cu ajutorul unor elemente de context literar care, 
credem, oferă suficiente date ca să facă lumină asupra acestei 
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probleme. Versetul 3 („Iată ce zice Balaam, fiul lui Beor, omul cu ochii 
deschişi”) transmite suficient de clar ideea că este vorba de ochii 
deschişi în dimensiunea spirituală a lumii şi nu de cei fizici. 

Versetul 4 nu face decât să reitereze în mod detaliat acest 
statut (percepţie spirituală cu ajutorul ochiului lăuntric), repetând 
la final, cu alte cuvinte, e drept, motivul „ochiului deschis” : „cel ce 
aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce vede vedenia Celui Atotputernic, cel ce 
cade cu faţa la pământ şi ai cărui ochi sunt deschişi”. 

Suntem aşadar îndreptăţiţi să considerăm că accentul 
autorului nu cade asupra imaginii unui profet în transă cu ochii 
imobili, ci se referă fie la o transă în care ochiul lăuntric este 
activat, fie la o prosternare profundă însoţită de „deschiderea” 
ochiului interior, adică variantele (2) şi (3) din cele menţionate mai 
sus. Aceste două variante au şanse egale de validitate şi este 
aproape imposibil de hotărât în favoarea alteia pe criterii foarte 
riguroase. 

Înclinăm către varianta (3), deoarece luăm în considerare o 
anumită gradaţie în intensitatea de care Balaam are parte. Balaam 
n-a mai recurs ca în celelalte rânduri la practici divinatorii, ci 
Duhul lui Dumnezeu a venit peste el şi l-a făcut să se plece la 
pământ într-o stare de prostraţie şi adâncă reverenţă. Accentul 
pare să cadă astfel asupra prezenţei copleşitoare a lui Dumnezeu şi 
nu asupra unei stări de transă. Desigur, mintea profetului-ghicitor 
este puternic impresionată de mesajul divin. 

De altfel, în ultima profeţie pe care o pronunţă, Balaam nu 
face apel la nici un fel de ritual. El pur şi simplu îi declară 
împăratului mesajul primit. Se pare că a patra prorocie nu este 
decât o continuare a celei de-a treia. Am fi îndreptăţiţi să credem 
că Balac, prin izbucnirea lui de mânie, a întrerupt relatarea ei 
completă, iar profetul nu a apucat să transmită întregul mesaj pe 
care l-a primit. Dar aceasta nu-l împiedică să-şi ducă mandatul 
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până la capăt şi să rostească plin de îndrăzneală mesajul 
încredinţat. 

Această a doua secţiune a celui de-al treilea oracol este 
prefaţată de aceeaşi declaraţie care o precedă şi pe a doua, prin 
urmare, avem convingerea că autorul a vrut să creeze imaginea 
unei profeţii întrerupte. 

 
1.5. Imaginea lui Balaam în literatura biblică 

neotestamentară 
 
În istorie, imaginea lui Balaam a rămas una ambivalentă. 

Într-o perioadă de resurgenţă a studiilor biblice expozitive, 
precum cea premergătoare şi contemporană Reformei protestante, 
Balaam a fost înţeles ca personaj ambivalent (o combinaţie ciudată 
de trăsături pozitive şi negative). Luther este unul dintre cei care se 
opreşte asupra acestuia şi afirmă, în primă fază: 

Deşi profetul Balaam era o canalie, a profeţit cu adevărat ca 
profet despre poporul lui Dumnezeu şi despre Hristos; 
Dumnezeu vorbea prin el.46

Se pare că timpul a mai modificat percepţia lui Luther 
asupra lui Balaam, deoarece regăsim în alte comentarii ale sale, 
ideea că profetul ar fi fost iniţial un personaj completamente 
pozitiv, iar apoi a căpătat un pronunţat caracter malefic: 

Balaam a fost un profet cât se poate de integru, iar la început 
era cu adevărat evlavios şi avea daruri speciale date de Duhul. 
La început a binecuvântat cu adevărat şi cum se cuvine pe 
poporul lui Israel. Mai târziu, Diavolul l-a corupt. Căci iată 

                                                 
46 M. Luther, Luther's works, vol. 21: The Sermon on the Mount and the Magnificat, 
(J.J. Pelikan, H.C. Oswald & H.T. Lehmann, eds.), Saint Louis, Concordia 
Publishing House, 1956, p. 277. Acest comentariu a fost publicat în perioada 
anilor 1532-1533 şi reprezintă rodul unor predici pe care Luther le-a ţinut la 
Wittenberg. 
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cum se poate întâmpla ca învăţătura curată şi sănătoasă să 
rămână chiar şi când cei care erau la început sănătoşi au fost 
corupţi.47  

Ar fi greu de crezut că autorul cărţii Numeri îl consideră pe 
Balaam un adevărat profet al lui Yahweh, dar reiese destul de 
limpede, din conţinutul profeţiilor lui Balaam şi din stilul său de a 
proroci, că Balaam este recuperat, în cadrul acestui episod, pentru 
scopurile lui Yahweh referitoare la poporul Israel. Chiar şi aşa, 
imaginea lui preponderent pozitivă în această naraţiune nu este 
lipsită de o ironie subtilă. Cel cu renume de văzător al zeilor nu are 
o percepţie nici măcar cât a măgăriţei sale.48 De fapt, nu numai 
Balaam, ci şi Balac ajunge să fie ridiculizat, pentru că planul său 
este răsturnat în mod neaşteptat.49

O ironie mai pronunţată învăluie contextul general: tocmai 
el, un străin, ajunge în final să-şi dovedească temporar supunerea 
faţă de scopurile lui Yahweh, câtă vreme poporul Israel face în 
mod repetat dovada unui caracter sediţios.50

De altfel, chiar comentatori care consideră că autorul cărţii 
Numeri îi construieşte lui Balaam imaginea de profet autentic 
admit că el este plasat iniţial în Aram, denumire cam imprecisă, şi 
apoi în Pethor, localitate mesopotamiană care probabil era 
renumită prin practicile ei divinatorii.51

Evident, statutul său real este cu mult mai problematic. 
Balaam Îl cunoştea pe Dumnezeul evreilor suficient de mult ca  

                                                 
47 M. Luther, Luther's works, vol. 5: Lectures on Genesis: Chapters 26-30, (J.J. 
Pelikan, H.C. Oswald & H.T. Lehmann, eds.), Saint Louis, Concordia 
Publishing House, 1968, p. 208. Prelegerile pe Genesa sunt comentarii de 
maturitate, elaborate cândva în preajma anului 1542.  
48 George W. Coats, „Balaam”, în Harper’s Bible Dictionary, p. 90. 
49 D.W. Baker & A. van Selms, „Balaam” în NBD, p. 118. 
50 R.D. Cole, Numbers, NAC, vol. 3b, p. 364. 
51 P.J. Budd, Numbers, WBC, vol. 5, p. 272. 
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să-şi dea seama că trebuie să-I urmeze poruncile, dar, din maniera 
în care se derulează textul, pluteşte asupra lui Balaam bănuiala că 
el ar fi sperat în taină să-L câştige pe Dumnezeu pentru scopurile 
sale.52

Sfârşitul lui Balaam nu pare însă unul pe măsura rolului 
profetic pe care l-a jucat în anunţarea căpeteniei mesianice din 
Iacov. Dacă la sfârşitul misiunii sale el pare să se îndrepte spre 
casă, îl găsim ulterior menţionat în Numeri 31:5.53 Autorul are 
grijă să precizeze în 31:5 că printre cei ucişi de copiii lui Israel se 
numără şi Balaam, fiul lui Beor. De asemenea, cronicarul cărţii 
Iosua, când face o recapitulare a victoriilor israeliţilor, îl trece din 
nou pe lista celor ucişi, de această dată însoţit de titlul său de 
ghicitor (prezicător, descântător, divinator). Să fie această inserţie 
repetată semnul unor resentimente vindicative colective izvorâte 
din frustrarea pe care au resimţit-o israeliţii atunci când, la sugestia 
lui Balaam, copiii lui Israel au fost atraşi în desfrâu de fetele 
moabite? Desigur, textul vechitestamentar nu ne oferă nici un 
indiciu în acest sens, dar NT îl învăluie pe Balaam într-o aură de 
maleficitate, atribuindu-i dezastrul suferit de popor la Sitim. 
Tradiţia creştină timpurie a urmat acelaşi model, văzând în Balaam 
precursorul prin excelenţă al libertinilor sau nicolaiţilor care par să 
fi câştigat un ascendent asupra unor comunităţi creştine. Petru, 
Iuda şi Ioan vor face procese dure acestui personaj,54 ceea ce ne 
îndreptăţeşte să credem că a subzistat în tradiţia orală, ori cel puţin 
în imaginarul iudaic, un fir narativ care îl pune într-adevăr pe 

                                                 
52 William Baur, “Balaam” în James Orr (ed.), International Standard Bible 
Encyclopedia, Albany, Ages Software, 1915.  
53 D.W. Baker & A. van Selms, „Balaam” în NBD, p. 118. 
54 E.E. Hindson & W.M. Kroll - eds., KJV Commentary, Nashville, Thomas 
Nelson Publishers, 1994, p. 300. 
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Balaam în legătură cu luxura evreilor de la Sitim, soldată cu 
douăzeci şi patru de mii de morţi. 

 
1.6. Concluzii 
 
Evaluând în sinteză naraţiunea despre activitatea oraculară 

a lui Balaam devine evident că ea cuprinde două etape, construite 
în progresie. Dacă în primă fază Balaam pare să sondeze voia 
divină prin intermediul unor mijloace proprii şi primeşte revelaţia 
într-o manieră lipsită de spectaculozitate (Dumnezeu îi pune în 
gură cuvintele profetice pe care trebuie să le spună), în a doua 
etapă, când profetul-ghicitor a realizat că stă în faţa unor intenţii 
divine cu adevărat ferme şi cu potenţial de a se realiza 
independent de tatonările sale divinatorii, a abandonat practicile 
augurale şi s-a întors cu faţa spre pustie, ca semn al recunoaşterii 
inadecvării metodelor sale în raport cu dimensiunea şi 
profunzimea mesajului pe care anticipa că avea să-l primească. În 
acest moment, când renunţă la meşteşugul său divinatoriu şi se 
pune la dispoziţia lui Yahweh cu reverenţa celui conştient că se 
află pe un tărâm al numinosului insondabil, Duhul lui Dumnezeu 
vine peste el şi Balaam profeţeşte pentru a treia şi a patra oară de 
o manieră care îl determină pe Balac să-l oprească şi să-l trimită la 
poporul său cu aceeaşi impetuozitate cu care mai înainte pusese să 
fie adus. 

Citită în această cheie, activitatea lui Balaam apare mai 
degrabă proiectată pe tiparul unui extaz profetic 
veterotestamentar: acel tip de extaz caracterizat prin sentimentul 
copleşitor al prezenţei divine care invadează fiinţa omenească şi o 
face să se prăbuşească la pământ într-o atitudine de profundă 
smerenie. O astfel de stare este însoţită într-adevăr de viziunea 
Celui Prea Înalt şi de un mesaj. 
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Nu în ultimul rând, istoria lui Balaam şi a activităţii lui vine 
să acrediteze ideea că, cel puţin în perioada VT, o împuternicire 
harismatică nu atrăgea în mod necesar şi puritatea vieţii lăuntrice. 
Relatarea despre Balaam constituie unul dintre multiplele exemple 
care susţin ideea că Dumnezeu poate să se folosească de anumite 
persoane (precum Samson, Nabucodonosor şi Cirus) făcând 
abstracţie de calitatea vieţii lor.55

                                                 
55 A.E. Cundall, „Samson” în NBD, p. 1054. 


